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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 1939-cu il iyulun 7-də Gürcüstan Respublikası Marneuli rayonu (Borçalı) Dəmiyə Gorarxı kəndində
anadan olub.
 1949-cu ildə ailəlikcə Qazaxıstana sürgün edilib.
 1950-1956-ci illərdə Qazaxstanın Cambul rayon orta məktəbində təhsil alıb.
 1956-cı ildə bəraət alandan sonra vətənə qayıdıb.
 1956-1960-cı illərdə Marneuli rayonu Şulaveri qəsəbə orta məktəbində oxuyub.
 1961-1962 və 1966-1969-cu illərdə M.F.Axundzadə adına APDİ-də təhsil alıb.
 1962-1965-ci illərdə Kalinimqrad vilayətində, sonra isə Qara dəniz donanması aviasiyasında hərbi
xidmətdə olub.
 1969-1979-cu illərdə M.F.Axundzadə adına APDİ-laborant və müəllim vəzifələrində çalışıb.
 1979-cu ildən BDU-da çalışır.
 1984-cü ildən BDU-nun Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrasının müdiri və “Dil və ədəbiyyat”
jurnalının redaksiyasa heyətinin üzvüdür.
 1985-2008-ci illərdə “Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı” jurnalının redaksiyasa heyətinin üzvü olub.
 2004-2006-cı illərdə BSU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvü olub.
 2006-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının eksperti
olub.
 Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 1973-1976-cı illərdə M.F.Axundzadə adına APDİ-nin “Rus dili” ixtisası üzrə aspirantı olub.
 1980-ci ildə «XVIII-XX əsrlər rus dilində mürəkkəb sifətlər» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 1984-cü ildə dosent elmi adını alıb.
 1998-ci ildə «XVII-XX əsrlər rus dilində mürəkkəb sözlərin struktur-semantik inkişafı» mövzusunda
dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 2004-cü ildə professoru elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 1969-1970-ci illərdə APDİ-də Rus dili və ədəbiyyatının tədris metodikası kafedrasında laborant.
 1970-1973-cü illərdə APDİ-də Rus dili kafedrasında müəllim.
 1976-1979-ci illərdə APDİ-nin Müasir rus dili kafedrasında müəllim.
 1979-1984-cü illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasında baş müəllim.
 1984-cü ildən BDU-nun Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrasının müdiri.
 1985-2008-ci illərdə «Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.
 2001- h/h, «Dil və ədəbiyyat» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.
 2001-2004-cü illərdə BDU-da Elmi Şuranın üzvü.
 2004-2006-cı illərdə BSU-da Müdafiə Şurasının üzvü.
 2006-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
eksperti.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 Praktik rus dili
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 Rus dilçliyi
 Rus dili
 Rus dilinin tədrisi metodikası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 1975, Bakı, Azərbaycan. “ Müasir rus dilinin qrammatik quruluşunun actual problemlərinin öyrənilməsi”,
elmi konfrans.
 1976, Bakı, Azərbaycan. “Leksikologiya və frazeologiyanın actual problemləri”, elmi konfrans.
 1983, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan auditoriyasında rus dilinin öyrədilməsinin actual problemlərinə
dair IX Respublika və ali məktəblər arası elmi-metodik konfrans”.
 1984, Bakı, Azərbaycan. 1983-cü ilə dair elmi-tədqiqat işlərə həsr olunmuş elmi konfrans.
 1987, Bakı, Azərbaycan. “Rus dili və ədəbiyyatı- millətlərarası ünsiyyət və beynəlmiləl tərbiyə vasitəsi
kimi”, elmi-praktik konfrans .
 1990, Bakı, Azərbaycan. “, Azərbaycanda bilinqvizmin inkişafı və onun təkmilləşdirilməsinin aktual
məsələləri „ elmi konfrans.
 1993, Bakı, Azərbaycan. “Rus dilinin işgüzar ünsiyyət vasitəsi kimi: problemlər və təcrübə ”, ali
məktəblər arası konfrans
 1994, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 75 – illik yübileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Humanitar elmləri.
 1998, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Xalq Cümhürriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş
Respublika elmi konfrans
 1999, Tbilisi Gürcüstan. “Filologiya elmlərinin aktual məsələləri“ T.N. Mrevlişvilinin 90 illiyinə həsr
edilmiş Beynəlxalq elmi konfrans
 2001, Maxaçkala, Russiya. “Yeni əsr ərəfəsində nəzəriyyə və təcrübə - perspektivlər və vəzifələr“, DDunin 75 illiyinə və Bakı filialının 5
 illiyinə həsr edilmiş elmi- praktik konfrans.
 2002, Maxaçkala, Russiya. “Humanitar və iqtisadi fənlərin nəzəri və praktiki məsələləri „elmi- praktik
konfrans.
 2005, Bakı, Azərbaycan. “Müasir dilçiliyin problemləri „beynəlxalq elmi konfrans.
 2006, Bakı, Azərbaycan. “Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri“, , Azərbaycanda Rusiya
ilinə həsr olunmuş konfrans.
 2007, Bakı, Azərbaycan. “Müasir dilçiliyin problemləri“ II beynəlxalq elmi konfrans.
 2010, Bakı, Azərbaycan. „ Müasir Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı „( Rus aləmi fondu) elmi
konfrans.
 2011, Bakı, Azərbaycan. “ Rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikası „ adlı A.S. Puşkin adına RDDU
ixtisasartırma seminarında iştirak edib və Şəhadətnaməyə layiq görülüb.
 2013, Bakı, Azərbaycan. “MDB-də inteqrasiya proseslərinin inkişafının əsası kimi rus dilinə dəstək“
Beynəlxalq Forumunda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.
 2015, Bakı, Azərbaycan. “ Azərbaycanın ali və orta məktəblərində rus dilinin tədrisi: xüsusiyyəti və
tələbatı“ MAPRYAL-ın elmi-praktik konfransında iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.
 2016, Bakı, Azərbaycan. Moskva Dövlət Humanitar – iqtisad Universitetin Beynəlxalq elmi konfrans.
 2016, Bakı, Azərbaycan. Filologiyanın aktual problemləri Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olunmuş
elmi-nəzəri konfrans.
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 1995, Rus dili (türk məktəbinin VI sinifi üçün dərslik). Bakı: “Öyrətmən“ nəşriyyatı, 288 s.
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Bakı: Mütərcim, 104 s.
 2000, Rus dilinin qeyri-doğma dil kimi tədrisində leksik aspekt (metodik vəsait) Bakı: Universitetinin
nəşriyyatı, 81s.
 2006, Rus dili (Təlimi Azərbaycan dilində olan ümümtəhsil məktəblərin 6-cı sinifi üçün dərslik). Bakı:
Aspoliqraf, 223 s.
 2009, Rus dilində mürəkkəb sözdüzəltmənin tarixinə dair oçeklər (monoqrafiya) Bakı: Mütərcim, 244 s.
 2016, Rus dili (Təbiət fakültələri üzrə bakalavr tələbələr üçün dərslik). Bakı: “Zərdabi: LTD“ MMS, 304
s.
Metodik göstəriş və proqramlar
 1990, Onbirillik Azərbaycan məktəbinin VII-VIII sinifləri üçün rus dili üzrə proqram (proqram)
 2000, Təlim dialoqları (həmmüəllif) (tədris vəsaiti)
 2001, Rus dili üzrə metodik araşdırmalar (həmmüəllif) (metodik göstərişləri)
 2008, Praktik rus dili üzrə proqram (Azərbaycan bölməsinin bakalavrı üçün) (proqram)
 2013, Ekoloq tələbələr üçün rus dili üzrə vəsait (tədris vəsaiti)

 2015, Rus dili: Təbiət fakültələrinin Azərbaycan bölmələri bakalavrlarının hazırlığı üçün proqram.(
proqram)
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 2010, Xarici dillərin öyrədilməsi zamanı sözlərin sistemli əlaqələrinin nəzərə alınması./ Rus dili və
ədəbiyyatı müasir Azərbaycanda. Bakı, s.51-52.
 2011.Mürəkkəb sözlərin mənbəyi və nominativ funksiyası haqqında / “Pedaqoji elmin inkişafında yeni
mərhələ“. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Bakı, s. 320-326.
 2012, Rus leksikasının təlim məqsədilə təsviri / Texniki ali məktəblərdə dil fənlərinin tədrisində
informasiya texnologiyalarının tətbiqi“. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, s. 42-48.
 2013, Azərbaycanda rusistikanın mənbəyi / “Filologiyanın aktual problemləri“ Heydər Əliyevin 90
illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. XVI kitab. Bakı, s. 452-455.
 2014, İdarə olunan formalı söz birləşmələrinin məna potensialı / “Filologiyanın aktual problemləri“
Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. XVII kitab.“ Bakı, s.203211.
 2015, Atmosfer yağıntılarının (yağış) adlarına dair epitetlərin distribusiyası ./“ Filologiyanın aktual
problemləri“ Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. XVIII kitab.“
Bakı, s.258-261.
 2016, Tələbələrin kommunikativ kompetensiyasının formalaşma probleminə dair./“ Filologiyanın aktual
problemləri“ Heydər Əliyevin
93 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. XIX kitab.“ Bakı, s.214-217
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 1965- ci ildə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 20-illiyi» adlı yubiley medalı ilə
təltif olunub.
 1994-cü ildə BDU-nun 75 illik yubileyi münasibətilə «Xatirə» medalı ilə təltif olunub.
 1999-cu ildə anadan olmasının 60 və elmi-pedaqoji, əmək fəaliyyətinin 30 illiyi münasibətilə «Təşəkkür»
elan edilib.
 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının «Əməkdar müəllim»i fəxri adına layiq görülüb.
 2009-cu ildə 70 illik yubileyi münasibətilə Bakı Dövlət Universitetinin «Fəxri Fərman»ı ilə təltif olunub.
 2013-cü ildə «Dostluq məşəli» qəzetinin «Fəxri Diplomu»na layiq görülüb
 2014-cü ildə BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə «Fəxri fərman»la təltif olunub.

